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DECRETO Nº. 049/2022                      

 

Jardim-MS, 10 de março de 2022. 

  

 

 

“Revoga-se o Decreto Municipal Nº 

022/2022 de 01 de fevereiro de 2022, e 

dá outras providências”.  

 

 

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER, Prefeita do município de 

Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em 

especial o que dispõe o inciso VII do artigo 76 da Lei Orgânica do Município; 

 

Considerando o decreto do governo do Estado de Mato grosso do Sul n. 

18.893/2022 de 09 de março de 2022. 

 

DECRETA:  

 

Art. 1º - Fica revogado o Decreto Municipal n. 022/2022 de 1º 

de fevereiro de 2022, sendo que o município de Jardim/MS, passará a adotar 

as seguintes medidas: 

 

Art. 2º - Os estabelecimentos comerciais poderão funcionar 

desde que respeitadas as medidas de biossegurança aplicadas a cada 

setor. 

 

Art. 3º - No caso de óbitos de pessoas com diagnóstico confirmado 

ou suspeito de COVID-19, os corpos deverão ser embalados em sacos de óbito, 

mailto:gabinete@jardim.ms.gov.br


   
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

MUNICÍPIO DE JARDIM 
 

2 

Rua Coronel Juvêncio, 547 – Centro – CEP 79240-000 – JARDIM – Estado de Mato Grosso do Sul 

Fone: (67) 3209-2500– e-mail: gabinete@jardim.ms.gov.br/ gabinetedejardim@gmail.com 

 
 

colocados em urna lacrada, que não deverão ser abertas em nenhuma hipótese, e 

seguir diretamente para o sepultamento, sem a realização de cerimônia de velório 

e sem público presente no cemitério, podendo ser acompanhado por apenas um 

familiar ou representante da família, conforme orientação emitida pelo PROSSEGUIR 

– Programa de Saúde e Segurança na Economia. 

 

§ 1º - Quanto aos procedimentos fúnebres de casos 

confirmados ou suspeitos de COVID-19, conforme previsto no caput deste 

artigo, este deverão seguir de acordo com a Nota Técnica n. 20 do Ministério 

da Saúde, a qual será emitida pelo médico legista. 

 

Art. 4º - As empresas que não cumprirem o determinado neste 

decreto sofrerão as seguintes sanções, podendo ser cumulativas, tais como: 

 I – advertência; 

II – multa e/ou cassação do Alvará de Localização e 

Funcionamento – ALF; 

III - condução coercitiva pelas autoridade competentes. 

 

Parágrafo Único: A multa que trata este artigo poderá ser de 

R$ 1.000,00 (mil reais) até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por item de 

descumprimento previsto neste decreto. 

 

Art. 5º - As pessoas físicas que descumprirem este Decreto 

sofrerão as seguintes sanções, podendo ser cumulativas, tais como: 

 I – advertência; 

II – multa; 

III - condução coercitiva pelas autoridades competentes. 
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Parágrafo Único: A multa que trata este artigo poderá ser de 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até R$ 10.000,00 (dez mil reais) por 

item de descumprimento previsto neste decreto. 

 

Art. 6º - A divulgação ou compartilhamento de notícias falsas 

(fake News) sobre o coronavírus COVID-19, por meio eletrônico ou similar, é 

considerada descumprimento de medidas de saúde para fins de aplicação 

de multa sem prejuízo da responsabilização civil e criminal. 

 

Parágrafo Único: A multa de que trata o caput deste artigo é 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato divulgado ou compartilhado na mídia 

digital. 

 

Art. 7º - Fica estabelecido o uso facultativo de máscaras de 

proteção facial, por toda população no âmbito do território municipal em 

locais públicos, abertos e/ou fechados. 

 

Art. 8° - As pessoas contaminadas, que já receberam o 

diagnóstico da COVID-19 e H3N2, ou as que estão apresentando sintomas, 

que estejam em isolamento domiciliar, caso venham a descumprir o 

isolamento ou quaisquer condutas constantes em termo de ciência, 

responderão criminalmente pelos crimes previstos no art. 267 e 268 do 

Código Penal, e serão penalizadas conforme artigo 5º deste Decreto. 

 

Art. 9° -  Revoga-se o decreto municipal n. 010/2022. 
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Art. 10 - As atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal 

de Educação adotarão os protocolos específicos para o enfrentamento da 

COVID-19. 

 

Art. 11 - As medidas previstas neste Decreto entram em vigor 

na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.  

 

 

 

DRA. CLEDIANE ARECO MATZENBACHER 

Prefeita de Jardim /MS 
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